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Welkom
- Welkomstwoord van de voorzitter Stephan van Gurp
- Agenda wordt uitgelegd. Vragen mogen tussentijds worden gesteld.
- De ALV wordt bijgewoond door 35 leden waarvan 7 bestuursleden.
- Om rechtsgeldig te stemmen sluit de voorzitter de vergadering en heropent hij de ALV
opnieuw.
Warming up
Joop van Eck doet de warming up. Een andere opzet dan de afgelopen jaren. Joop zoekt
verbinding met de mensen in de zaal, wie kent nou echt iedereen? De opzet is dat de
aanwezigen een kort gesprek met elkaar aangaan om elkaar beter te leren kennen.
Notulen ALV 14 december 2020
- In de vorige ALV zijn de nieuwbouwplannen en financiering akkoord bevonden. Het
vestigen van een hypotheek op de kleedkamers was niet duidelijk verwoord. De
penningmeester vraagt de ALV in te stemmen met het vestigen van een hypotheek op
de kleedkamers en eventueel overige opstallen. De ALV gaat unaniem akkoord met het
vestigen van een hypotheek  ten gunste van SWS en de gemeente Drimmelen.
- Verder zijn er geen vragen meer over de notulen van 14 december 2020.
- De notulen zijn hiermee goedgekeurd
- Stephan legt de missie en de visie nogmaals uit aan de leden. Het bestuur vindt het
belangrijk om dit elk jaar te herhalen om dit niet te laten vervallen. We hebben een
aantal thema’s opgesteld:
Jaarverslag 2020 - 2021
Het jaarverslag is opgesteld in lijn met het beleidsplan 2020–2025. Onderstaand een
samenvatting.
1. Gezelligheid: 		
• Keuken
• Kantine
• Kantinebeheerder
• Evenementen
Door corona is de kantine lang gesloten geweest en konden er geen activiteiten
plaatsvinden. Deze tijd is gebruikt om de keuken en bar te renoveren.
2.
•
•
•
•
•

Sport
Corona alternatief
Jeugd voetbalkamp
Organisatie seniorenvoetbal
Walking Football
FC Mini

Corona zorgde ervoor dat dit seizoen nauwelijks wedstrijden zijn gespeeld. De jeugd kon
wel blijven trainen en onderlinge wedstrijden spelen. Ook het jeugdkamp kon plaatsvinden.
Daarnaast zijn aan het eind van het seizoen initiatieven opgestart die in het nieuwe seizoen
verder uitgebouwd worden.

Technisch Beleidsplan
Joop legt het technisch beleidsplan uit. Mario de Peijper, Hans de Jong, Paul Heessels,
Bas-Jan de Bree, Perry Knapen en uiteraard Joop zelf hebben dit geschreven.
Wat is het plan?
Ze hebben getracht om vanuit de jeugd te gaan denken. Het is een leidraad voor iedereen
waarin doelstellingen zijn vastgelegd. Het plan biedt ook handvaten voor jeugdleiders,
trainers en andere leden.
De doelstelling van het plan is om iedere speler/leider spelplezier te bieden. De speler moet
in een veilige omgeving kunnen sporten. Elke speler moet zich kunnen ontwikkelen op zijn/
haar eigen niveaus
Het is belangrijk om een goede organisatie neer te zetten. Er komen veel jeugdtrainers bij
dit jaar. Het doel is dat de kwaliteit elk jaar een stapje groeit. Het plan sluit aan op de missie
van S.V. Terheijden. Er is wel een tekort aan scheidsrechters.
De ambities voor de komende jaren: Het eerste zo snel mogelijk in de derde klasse te
krijgen. De dames hopen ook zo snel mogelijk in de derde klasse te spelen. Vanaf JO13
wordt er geselecteerd op selectie-elftallen. Ook wordt er een cursus aangeboden aan
trainers en leiders.
Inhoudelijk
Wat is voetbal > Spelbedoelingen, teamfuncties, afspraken maken met elkaar,
voetbalbehandelingen.
Trainingsdoelstellingen: Periodisering van trainingen > ter voorkoming van blessures.
Christ Geppaart > vraagt waarom een jeugdspeler een halfuur moet spelen bij de selectie?
Joop geeft aan om de speler gemotiveerd te houden om elke week weer mee te gaan.
Uitvoering met zijn allen. Maar wel in het juiste tempo. Starten in Q1 2022 met
trainingsopleiding.
Max Lips vraagt of deze opleidingen ook voor seniorentrainers zijn. Joop geeft aan dat de
focus op de jeugd ligt. Maar bij voldoende belangstelling wordt er ook naar mogelijkheden
voor de senioren gekeken.
Teun van de Steenhoven komt terug op de 30 minuten-invalbeurt. Joop geeft aan dat het
een richtlijn is en elke situatie is anders. Er moet een middenweg worden gevonden
hiervoor.
Vragen Chist Geppaart en Henk Hendrickx:
Christ vraagt zich af waar het EHBO-plan is gebleven?
Antwoord: Christ wordt uitgenodigd om een keer met het bestuur om de tafel te gaan en
zijn plan toe te lichten.
Henk vraagt aandacht voor het opleiden van clubscheidsrechters;
Antwoord: de commissie Sport zal Henk benaderen om een plan op te stellen.
De ALV is akkoord met het Technisch beleidsplan.

3. Dorpsleven
Blijf fit in samenwerking met het dorp. Er komt een samenwerking met de bewoners van
het Sovak door middel van een supportersvereniging, denk hierbij aan taken voor
dagbesteding.
Communicatie is erg vooruit gegaan door het herinvoeren van Voetbal Allerlei. Ook de
podcast ‘S.V. Terheijden gaat door’ werd goed beluisterd.
Sponsoring
De sponsorcommissie heeft de jeugd geheel in het nieuw gestoken. De club van 1926 is
opgericht er is nu kleine 1.800 euro opgehaald. De sponsoring is dit jaar niet geïnt. Er zijn
nieuwe contracten afgesloten voor langere termijnen en hogere bedragen.
Facilitaire zaken
Doelnetten en ballen zijn vervangen. Er moet nog meer worden vervangen, maar we zijn op
de goede weg.
Privacybeleid en Waarden en Normen
Werkgroepen hebben het privacybeleid herzien en het document waarden en normen. De
ALV is akkoord met deze documenten.
Veilig ontwikkelen
Daphne Engel vraagt of de fietsenstalling verlicht kan worden.
Antwoord: Wij gaan dit als bestuur oppakken. Niels Diepstraten geeft aan dat hij ernaar
gaat kijken.
Daarnaast geeft Daphne aan dat het een vreemd beeld geeft dat er bij de ingang gerookt
worden, terwijl het sportpark verder rookvrij is.  
Antwoord: het bestuur is het hier mee eens en gaat nadenken over een alternatieve plek.
Financieel
De ALV is akkoord met de Jaarrekening 2020–2021.
Pepijn van Rooij vraagt waarom de lonen en salarissen gestegen zijn ten opzichte van vorig
seizoen.
Antwoord: Oorzaak is corona. In 2019/2020 zijn er minder salarissen uitbetaald, vaak vijf
maanden minder. In het seizoen 2020/2021 is dit maar twee maanden geweest en is er dus
meer doorbetaald.
Begroting 2020/2021
De begroting is opgesteld op basis van input van de diverse commissies de begroting sluit
met een positief resultaat van € 7.833,00. In de begroting is ook een reservering
opgenomen voor het 100-jarig bestaan in 2026.
Pepijn vraagt waarom er in de begroting € 7.800,00 euro over blijft en in de toelichting
gesproken wordt over € 10.000,00.
Antwoord: Dit komt doordat er een bedrag is gereserveerd van € 2.500,00 voor het
100-jarig bestaan. Jan Tempelaars geeft aan dat er snel een commissie moet komen wil je
dit goed aanpakken.
Nieuwbouw
Na een goede start en een snelle oplevering van de Box Systems hadden we toch
enkele tegenslagen gehad, waaronder de cv-ketel, asbest, sondering en het straatwerk.
Financieel wordt het daardoor krap. Met de gemeente staan wij hierover in nauw contact.
Jan Tempelaars wordt bedankt voor zijn werk voor de nieuwbouw waar hij elke dag mee
bezig is.

Officiële opening van de kleedkamers zal samengaan met de nieuwjaarsreceptie.
Er zijn geen vragen over de nieuwbouw.
Jubilarissen
Deze zijn we niet vergeten van de afgelopen seizoenen, echter door corona is het lastig
geweest om geschikte momenten te vinden voor de viering hiervan. De kaderavond die we
gaan houden in juni 2022 wordt hiervoor gebruikt.
What’s Next?
De vergadering splitst zich op in kleinere groepen die de verschillende
beleidsuitgangspunten bespreken. Elke groep komt met een aantal ideeën die vervolgens
gepresenteerd worden.
Sport
- Meer begeleiding. Ouders betrekken in de omgang.
- Zodra de ‘r’ in de maand is, trainingspakken aan. Beleid op aan passen, zodat de jeugd
goed aangekleed aankomt.
- Douchen op de club.
- Scheenbeschermers verplicht op de training.
- FC Mini intern krijgen bij S.V. Terheijden. De selectie en de JO23 betrokken krijgen hierin.
- A- en B-veld zijn minder onderhouden, komt door de gemeente. In eigen beheer gaan
doen.
- Meer kaderleden om meer trainers en leden te krijgen.
Veilig ontwikkelen
- Een toezichthouder die buiten de normen en waarden in de gaten houdt.
- Een bord met ‘gedragsregels’ duidelijker in de picture te hangen.
- Iemand aanspreken op wangedrag. Een moeilijk item.
- Persoonlijke uitnodiging naar alle ouders toe om uitleg te geven hoe ze dat kunnen
doen.
- Opleiding EHBO. Dokters of bhv’ers altijd aanwezig.
- Alcoholbeleid aanpassen of aanscherpen: niet te vroeg beginnen met schenken van
alcohol.
- Consequent naleven van sancties.
Verbinding
- Traaierie: extern > bijvoorbeeld goaltje weg zetten en mensen laten schieten
- Carnaval
- Nationale fitweek
- Cursus op basisscholen > meer leden genereren
- Inspiratieavond
- Bindingsdag
- Businessclub
- Fooienpot
Dorpsleven
- De snertloop
- Bingoavonden
- Kaartavonden
- Dartavonden
- Scholen betrekken

Gezelligheid
- Evenementen beter communiceren en eerder communiceren
- Meer evenementen voor jeugd en senioren combineren
- Niet te vaak per jaar iets organiseren
- Teambudget om iets te organiseren meer aansporen om te gebruiken
- Met elftallen meubelstukken sponsoren
- Variatie in de muziek
- Kampioensbord terug in de kantine
- Meer groen in de kantine
- Picknicktafels buiten uitbreiden
- Logo van S.V. Terheijden op meer plekken teruglaten komen op het sportpark.
Rondvraag
Christ vraagt hoe de bestuursverkiezingen zijn geregeld? We zullen dit duidelijker
communiceren
Teun vraagt of er een mogelijkheid is om geen glas langs de lijn te hebben. De afspraak is
om niet langs de lijn of op te picknick tafels glaswerk te hebben. Alleen tapbier in plastic
glazen zou een oplossing zijn.
De voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering.
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